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IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
 Nome / Firma  
 N.º de identificação civil
 Tipo de documento
 NIF / NIPC
 Preencher se for o representante:
 Código de consulta da procuração online    
 E-mail	
 Telemóvel
 Telefone
  Fax
V5.2014©MUNICÍPIO DE ÍLHAVO.DOPGU.NM.PMC
MORADA DO REQUERENTE
 Designação da artéria (Rua...)
 N.º Porta
 Andar
 Lado
 Fração / Sala
 Lugar
 Freguesia
 Código Postal
 Localidade Postal
ASSUNTO
Vem requerer a V. Ex.ª se digne ceder-lhe um lote na área empresarial da Gafanha de Aquém, para instalação da indústria caracterizada no formulário que anexa.
AQUISIÇÃO DE LOTE NA ÁREA DE 
ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DA GAFANHA DE AQUÉM
atualizado em 2016/04/15
Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de ÍLHAVO
DECLARAÇÕES
         quando devidamente identificado.              
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 Pede deferimento,
(assinatura)
          
ÍLHAVO,
de
de
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Área de acolhimento empresarial da Gafanha de Aquém
Venda de Lotes
FORMULÁRIO
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE CANDIDATA
 Nome da empresa / Nome individual
 NIF / NIPC
 Atividade atual
 A unidade atual insere-se na malha urbana do Município de Ílhavo?
 Localização
CARACTERIZAÇÃO DO INVESTIMENTO
 Setor de atividade da unidade a implantar na área empresarial da Gafanha de Aquém
 Classificação Industrial nos termos previstos no Decreto-Lei 169/2012, de 1 de Agosto
 Complementaridade com outras unidades industriais/comerciais
 Justificação para a concretização do projeto
 Fase em que se encontra o projeto e sua sustentação financeira
CARACTERIZAÇÃO DO INVESTIMENTO (continuação)
 Planificação da realização do investimento
 Nº de postos de trabalho a criar
 Identificação dos resíduos produzidos (sólidos, líquidos e gasosos) e tratamento preconizado
 Breve memória descritiva da obra a realizar
página 3 de 4
INSERÇÃO URBANA DA UNIDADE ATUAL
 A ativação da nova unidade pressupõe a desativação imediata da unidade atual do interior da área urbana?
 Se SIM, quais as vantagens dessa situação?
LOTE PRETENDIDO (Área pretendida do lote, em m2) 
 1ª Opção
 2ª Opção
OUTRAS CONSIDERAÇÕES
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 Pede deferimento,
(assinatura)
          
ÍLHAVO,
de
de
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